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Μηχανές-Συσκευές

∆οµικά

Trade Confidence Index ΣΕΒΕ-DHL 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Αναµένετε ότι οι εξαγωγές της επιχείρησής σας το 2o εξάµηνο 
του 2022 θα παρουσιάσουν: 

65% 61% 80%λόγω µειωµένης διεθνούς
ζήτησης για το προϊόν  

λόγω: α, εξεύρεσης νέων διεθνών
πελατών & β, αυξηµένης διεθνούς
ζήτησης για το προϊόν 

28% πιστεύει ότι θα αυξηθούν πολύ

&4% ότι θα αυξηθούν πάρα πολύ

ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

69% 63%λόγω αυξηµένης 
ζήτησης για το προϊόν

λόγω δυσµενούς διεθνούς 
οικονοµικής συγκυρίας

λόγω δυσµενούς εγχώριας 
οικονοµικής συγκυρίας

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ

λόγω: αύξησης της 
παγκόσµιας ζήτησης για 
αγαθά και υπηρεσίες

λόγω αύξησης διεθνών τιµών
πετρελαίου και α’ υλών

36% πιστεύει ότι θα επιδεινωθούν πολύ 

ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ

54%

&60%

&58%

64%λόγω: α, αύξησης της 
εγχώριας βιοµηχανικής 
παραγωγής και β, 
ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας

λόγω µειωµένης ρευστότητας
στην αγορά

λόγω ύφεσης της ελληνικής
οικονοµίας

26% πιστεύει οτι θα επιδεινωθούν πολύ

25% πιστεύει ότι θα αυξηθούν πολύ

Προσδοκίες εξαγωγικών επιχειρήσεων για το 2ο εξάµηνο 2022

&3% ότι θα επιδεινωθούν πάρα πολύ

&8% ότι θα αυξηθούν πάρα πολύ

51%

ΘΕΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ:  
Άνοδος Επιτοκίων & Υποτίµηση Ισοτιµίας EUR/USD

ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ

ΤΑΣΕΙΣ
ανά κλάδο
Οι εξαγωγές της επιχείρησής σας 
στο 2ο εξάµηνο του 2022, θα:

ΑΝΟ∆ΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ
Η αύξηση του κόστους χρήµατος λόγω της γενικευµένης 
ανόδου των επιτοκίων δανεισµού στο β’ εξάµηνο του 2022, 
αναµένεται να επηρεάσει την αξία των εξαγωγών συγκριτικά 
µε το β’ εξάµηνο του 2021: 

ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ EUR/USD
Η µεγάλη υποτίµηση της ισοτιµίας του ευρώ (EUR) ως προς 
το δολάριο (USD) στο β’ εξάµηνο του 2022 αναµένεται να 
επηρεάσει την αξία των εξαγωγών συγκριτικά µε το β’ 
εξάµηνο του 2021:

Από όσες επιχειρήσεις αναµένουν ότι θα επηρεαστούν 
αρνητικά…

Από όσες επιχειρήσεις αναµένουν ότι θα επηρεαστούν 
αρνητικά…


